
 

 

Lublin, dnia 05.10.2022 r. 
Komunikat nr EN-3512-09/22 

  
Informujemy Państwa, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził: 
 

- nową taryfę PGE Energia Ciepła SA EC-LW, która została opublikowana 30 września 2022 r. 
w Biuletynie Branżowym URE- ciepło Nr 642(1902)/2022 

- zmianę taryfy MEGATEM EC-Lublin Spółka z o.o., która została opublikowana 30 września 2022 r 
w Biuletynie  Branżowym URE - ciepło Nr 645(1905)/2022 

- zmianę taryfy LPEC S.A., która została opublikowana 4 października 2022 r. w Biuletynie 
Branżowym URE - ciepło Nr 658(1918)/2022 

 

Ceny zawarte w powyższych taryfach spowodują wzrost kosztów ciepła dla odbiorców w Lublinie  
o 38% w skali całego roku, z czego 26% wzrostu wynika z nowej taryfy PGE Energia Ciepła SA EC-LW 
natomiast 12% wynika ze zmian taryfy elektrociepłowni MEGATEM.  
Nowe opłaty będą obowiązywały od 20 października 2022 roku  
 
Zgodnie z taryfą PGE EC S.A.: 

- cena za ciepło (zł/GJ) wzrośnie o 103,47% tj. o 33,38 zł/GJ, 
- cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) spadnie o 8,59% tj. 753,99 zł/MW; m-c, 
- cena za ubytki (zł/m3) wzrośnie o 94,02% tj. o 10,22 zł/m3. 

Zgodnie ze zmianą taryfą MEGATEM EC-Lublin Spółka z o.o.:  
- cena za ciepło (zł/GJ) wzrośnie o 36,4% tj. o 25,68 zł/GJ, 
- cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) wzrośnie o 0,01% tj. 0,57zł/MW; m-c, 
- cena za ubytki (zł/m3) pozostanie bez zmian. 

W związku z nowymi stawkami producentów ciepła wymagana jest zmiana opłat za usługi przesyłowe, 
które wzrosną średnio o 15,35%. 
 

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r., 
rzeczywiste średnie ceny wytwarzania ciepła w Lublinie od 20 października 2022 roku wyniosą: 
1) 77,42 zł/GJ netto w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków 
2) 108,72 zł/GJ netto w Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o, co uprawnia wytwórcę do 
stosowania cen z rekompensatą w wysokości 103,82 zł/GJ. 
 
Średnia jednoskładnikowa cena ciepła z rekompensatą dla odbiorców w Lublinie wyniesie 120,69 zł/GJ,  
średnia cena ciepła bez rekompensaty wyniesie 122,55 zł/GJ. 
 
Zmiany taryf producentów ciepła podyktowane są przede wszystkim wzrostem cen surowców potrzebnych 
do produkcji ciepła. Ceny ciepła systemowego są pod ścisłym nadzorem państwa realizowanym przez 
wysokość taryf ustalanych przez URE.  
 
 

Do wiadomości: 
Urząd Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy Al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin 
Otrzymują: 
1 x odbiorcy ciepła (strona internetowa LPEC S.A - www.lpec.pl) 
1 x EN, EO, TR, TO, NM 

Marek Goluch 
Prezes Zarządu LPEC S.A. 

http://www.lpec.pl/


 
Ceny i stawki opłat za ciepło netto stosowane przez LPEC S.A.  

od 20 października 2022 r. 
 

Grupa 
taryfowa Miejsce dostawy ciepła 

opłata za 
zamówioną moc 

cieplną*  

opłata za 
zamówioną moc 

cieplną*   
z rekompensatą 

opłata stała za 
usługi 

przesyłowe 

    [zł/MW, rok] [zł/MW, rok] [zł/MW, rok] 
G1 węzeł odbiorcy 96 450,12  94 840,44  42 475,85  
G2I węzeł indywidualny 96 450,12  94 840,44  60 850,03  
G2G węzeł grupowy 96 450,12  94 840,44  60 403,37  

G3 węzeł grupowy z zewnętrzną 
instalacją odbiorcza 96 450,12  94 840,44  77 626,53  

    

rata miesięczna 
opłaty za 

zamówioną moc 
cieplną* 

rata miesięczna 
opłaty za 

zamówioną moc 
cieplną*   

z rekompensatą 

rata miesięczna 
opłaty stałej za 

usługi 
przesyłowe 

    [zł/MW; m-c] [zł/MW; m-c] [zł/MW; m-c] 
G1 węzeł odbiorcy 8 037,51  7 903,37  3 539,65 
G2I węzeł indywidualny 8 037,51 7 903,37 5 070,84 
G2G węzeł grupowy 8 037,51 7 903,37 5 033,61 

G3 węzeł grupowy z zewnętrzną 
instalacją odbiorcza 8 037,51 7 903,37 6 468,88 

    opłata zmienna za 
ciepło 

opłata zmienna za 
ciepło 

z rekompensatą 

opłata zmienna za 
usługi 

przesyłowe 
    [zł/GJ] [zł/GJ] [zł/GJ] 
G1 węzeł odbiorcy 76,90  75,30  19,06 
G2I węzeł indywidualny 76,90 75,30 22,23 
G2G węzeł grupowy 76,90 75,30 19,93 

G3 węzeł grupowy z zewnętrzną 
instalacją odbiorcza 76,90 75,30 24,05 

    [zł netto/m3]    [zł netto/m3]      
  cena nośnika ciepła [zł/m3] 16,36 16,08   

* opłaty wg taryf wytwórców ciepła ustalone na podstawie pkt.4.1.taryfy dla ciepła LPEC 2022 
 
Do średnich cen i stawek opłat za ciepło należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej 
z obowiązującymi przepisami. 
 
 


